GMINA CZARNA WODA

Mistrzostwa w Grillowaniu na Kociewiu â€žCzarna Woda 2014â€•
wtorek, 22 lipiec 2014

Gmina Czarna Woda zaprasza do udziaÅ‚u w Mistrzostwach w Grillowaniu na Kociewiu â€žCzarna Woda 2014â€•

1. Miejsce: stadion miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 5.
2. Termin:Â 2 sierpnia 2014r. od godz. 16.00
3. Kategorie:
1/Â ObowiÄ…zkowa - grillowanie:
- miÄ™sa wieprzowego;
- miÄ™sa drobiowego.
Organizator zapewnia miÄ™so wieprzowe i drobiowe oraz podstawowe przyprawy.
2/ Dowolna - â€žCo kto lubiâ€•; kategoria otwarta - grillowanie:
- warzyw;
- owocÃ³w;
- deserÃ³w;
- ryb;
- serÃ³w;
- innych produktÃ³w.
UczestnicyÂ zapewniajÄ… sobie we wÅ‚asnym zakresie produkty i przyprawy.
4. SkÅ‚ad druÅ¼yn: 2-osobowe; wiek jednego przedstawiciela tzw. â€žSzefa DruÅ¼ynyâ€• powyÅ¼ejÂ
18 lat.
5. Czas grillowania: 2,5 godz. od rozpoczÄ™cia rozgrywek. Czas grillowania obejmuje:Â
rozpalanie i przygotowanie grilla, grillowanie potraw w kategoriach obowiÄ…zkowejÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
i dowolnej oraz dostarczenie gotowych daÅ„ do Jury.
6. DruÅ¼yny, ktÃ³re dokonajÄ… zgÅ‚oszenia udziaÅ‚u orazÂ zgrillujÄ…Â produkty w kategoriach
obowiÄ…zkowej i dowolnejÂ rywalizowaÄ‡ bÄ™dÄ… o NagrodÄ™Â GÅ‚Ã³wnÄ…Â i tytuÅ‚ â€žMistrz GrillaÂ Â Â Â Â Â Â Â
na Kociewiu 2014â€•. Organizatorzy przewidujÄ… takÅ¼e w kaÅ¼dej kategorii nagrody specjalne
oraz wiele cennych nagrÃ³d pocieszenia.
7. W celu identyfikacji druÅ¼ynÂ wskazane jest przygotowanie chorÄ…gwi z nazwÄ… i logo
druÅ¼yny lub herbemÂ reprezentowanej firmy, gminy, stowarzyszenia, rodziny.
8. OcenÄ™ przygotowanych przez druÅ¼yny grillowanych potraw dokonaÂ specjalnie powoÅ‚aneÂ Â
Jury. Ocenie podlegaÄ‡ bÄ™dÄ…: walory smakowe i estetyczne potraw,Â ich oryginalnoÅ›Ä‡, dobÃ³rÂ Â
skÅ‚adnikÃ³w, fantazja i finezja, a takÅ¼e dekoracja, atrakcyjnoÅ›Ä‡ i oryginalnoÅ›Ä‡ stanowiska
grillowania.
9. Ocena Jury jest ostateczna.
10. WrÄ™czenie nagrÃ³d nastÄ…pi podczas imprezy: Mistrzostwa w Grillowaniu na Kociewiu
â€žCzarna Woda 2014â€•.
11. ZgÅ‚oszeÅ„ udziaÅ‚u w Mistrzostwach w Grillowaniu na Kociewiu â€žCzarna Woda 2014â€•Â
dokonywaÄ‡ moÅ¼na osobiÅ›cie, telefonicznie lub drogÄ… elektronicznÄ…. ZgÅ‚oszeniaÂ
telefoniczne i drogÄ… elektronicznÄ… przyjmowane sÄ… do dnia 31 lipca 2014r.
Informacji udziela i zgÅ‚oszenia przyjmuje w UrzÄ™dzie Miejskim w Czarnej Wodzie:
Zofia BaczyÅ„skaÂ tel. 58 587 8850 wew. 37, e-mail: kultura@czarna-woda.pl

http://kociewiacy.pl/gminy/czarna_woda
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